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Kakonvuori

KAO060200

Karttalehti: 4212 08

Alueen pinta-ala: 220 ha

SAVONRANTA

Korkeus: 177 mpy

Suhteellinen korkeus: 75 m

Kallioalueen sijainti: Savonrannasta 14 km luoteeseen, Leipämäen kylän pohjoispuolella.
Maankäytön suunnittelutilanne: Alueen pohjoisosa kuuluu rantojensuojeluohjelman alueeseen ja Natura 2000 verkostoon.
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lampien ja pienten järvien kirjomassa metsämaisemassa sijaitseva Kakonvuoren kallioalue rajautuu vaihtelevasti
ympäristöön. Pohjoisosassa Kakonvuoren jyrkänteiset kalliorinteet rajautuvat terävästi Pieneen Kakonjärveen, kun taas
etelämpänä Saarvanvuorten loivat kalliorinteet vaihettuvat harkinnanvaraisesti kumpuilevaan metsämaastoon.
Vierekkäisistä ja korkeista kallioselänteistä muodostuneen alueen näkyvin maisemaelementti on Kakonvuoren yli
kilometrin mittainen pohjois–koillinen jyrkänne, joka erottuu mm. pohjoispuoleiselle Valkeislammelle massiivisena,
puuston varjostama, osittain avokalliopintaisena seinämänä. Erityisesti pienen suorantaisen Sumpsa -lammen kohdalla
hallitsee lähimaisemia yli 20 metriä korkea porrasmainen graniittijyrkänne. Kakonvuoren pohjois- ja koillisreunan
ylärinteiltä avautuu useasta kohtaa lähes avoin näköala Valkeislammelle ja sitä ympäröivään metsämaisemaan.
Edustalla oleva Sumpsa -lampi ja sitä reunustavat kalliojyrkänteet ovat pienmaisemallisesti hieno kokonaisuus.
Kallioalueen lakiosat ovat usein hakkuiden muokkaamat, kuten esimerkiksi Kakonvuoren itäosassa ja Kolivuorilla.
Kakonvuoren pohjoisjyrkänne alkaa länsipäässä kaksiosaisena seinämänä, joista molemmat ovat noin kymmenen metriä
korkeita. Ylempi jyrkänne on melko pystyasentoinen viistoseinämä, kun taas alempi on hieman porrasmainen
kahdeksan metrin korkuisine pystyseinämineen. Jyrkänne jatkuu tästä itäkaakkoon vain 5–6 metriä korkeana, kunnes
Sumpsa -lammen kohdalla muuttuu 20–25 metriä korkeaksi porrasjyrkänteeksi, jonka tyvellä on 7–8 metriä korkeita
pystyseinämiä. Vaaka- ja pystyrakoilleen seinämän tyvellä esiintyy paikoin massiivistakin lohkareikkoa. Eräällä
kohdalla jyrkänteen tyvellä on seinämää vastaan nojallaan olevan hyvin kookkaan lohkareen väliin muodostunut 3
metriä korkea, 3–4 metriä syvä ja 1–1,5 metriä leveä lohkareluola. Jyrkännejakson itäosassa lähellä itäpäätä on
koilliseen suuntautuneet seinämät noin 15 metriä korkeita ja paikoin esiintyy jopa 10–12 metriä korkeita pystyseinämiä
ja muutaman metrin korkuisia ylikaltevia kalliopintoja. Täällä hallitsee jyrkännemuotoja selkeä pysty- ja vaakarakoilu,
joka on lohkonut seinämän laatta- ja suorakaiteen muotoisiin kappaleisiin synnyttäen näyttävän porrasmaisen seinämän.
Lähes koko seinämän edustalla on massiivisia lohkareita, joiden väleihin muodostunut pieniä onkaloita. Kallioalueen
muut jyrkänteet ovat hieman Kakonvuoren seinämää vaatimattomampia. Kolivuorten pohjoisjyrkänne on 10–15 metriä
korkea, porrasmainen seinämä, joka on lohkoutunut pieniin blokkeihin selkeän vaaka- ja pystyrakoilun seurauksena.
Pieni Kakonjärven länsiosan etelärantaa reunustavan kukkulan rantajyrkänne on yläosasta porrasmainen ja kymmenen
metriä korkea. Alueen kivilaji on tasarakeista graniittia, mutta paikoin seassa esiintyy porfyyrista muunnosta.
Alueen kalliolajisto on verrattain niukkaa ja pääosin tavanomaista, mutta paikoin on vaateliaampiakin sammalia.
Kakonvuoren pohjois–kaakkoisjyrkänteen lievää mesotrofiaa ilmentäviä sammalia ovat rotanhäntäsammal,
siloriippusammal ja rauniopaasisammal. Jyrkänteillä on havaittu myös uhanalaista vuoripussisammalta (VU) ja
jyrkänteeen tyvellä, puuepifyyttinä takkuhankäjäkälää (VU) (Hertta). Tavanomaista lajistoa edustavat mm.
hiirenhäntäsammal, kallio-omenasammal, kalliopalmikkosammal, kimpputierasammal, kiviturkkisammal,
silotierasammal, kiventierat ja karvejäkälät. Lakialueilla on enimmäkseen mäntyvaltaista kuivaa kangasta ja
karukkokangasta, paikoin on myös avokallioisia, poronjäkäläisiä kohtia ja suopainanteita. Kakonvuoren länsiosan
puusto on osin vanhaa, pienikasvuista kalliomännikköä. Hakkuualueilla on sekapuutaimikkoa.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
3
MAISEMA-ARVO:
2

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kallioalueen raja
Suojelu- tai suojeluohjelman alue
Natura 2000 -verkosto
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Havukkavuori

KAO060146

Karttalehti: 4212 10

Alueen pinta-ala: 48 ha

SAVONRANTA

Korkeus: 132 mpy

Suhteellinen korkeus: 56 m

Kallioalueen sijainti: Savonrannasta 6 km lounaaseen, Hirvikaarteen itäpuolella, Pyyveden rannalla.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pyyveden Vuorilahteen ja Kurtsinlahteen sekä pieneen Pohjalampeen rajautuva Havukkavuoren kallioalue koostuu
pienistä kumpumaisista kallioselänteistä. Sen harvamännikköiset tai puuttomat kalliopinnat erottuvat avoimina tai
rinnepuuston siivilöiminä kalliopintoina viereisille vesialueille. Edustavimmat jyrkänteet sijaitsevat Kurtsinlahden ja
Pohjanlammen rannoilla, jossa ne osittain hallitsevat vesistömaisemaa. Havukkavuoren lounaisrinteen korkea,
avokallioinen granodioriittiseinämä erottuu silmiinpistävänä Kurtsinlahdelle. Sen päältä aukeaa avara näköala
Kurtsinlahden ja Heponiemen ylitse Vuorilahdelle. Kaukaa pohjoisesta erottuvat Pyyveden selät. Jyrkänteen laen
pohjoiskulmasta erottuu Pohjanlampi. Myös muiden selänteiden rinteiltä avautuu jonkin verran puuston rajoittamia
vesistövaltaisia metsämaisemia ympäristöön. Kallioalueen ja lähiympäristön rannat näyttävät olevan mökittömät ja
hieman erämaiset. Metsiä on tosin käsitelty. Selänteiden lakiosien maisemat ovat monin paikoin tiheän puuston
sulkemat.
Kallioalueen selänteiden jyrkimmillä osilla on kallio hyvin paljastuneena, mutta muuten rinteet ja notkelmat ovat ohuen
moreenikerroksen peittämiä. Selänteiden pohjoisrinteiden silokalliot ovat laajuudeltaan tavanomaisia. Kurtsinlahden
itärantaa reunustava Havukkavuoren länsiseinänä kohoaa hieman porrasmaisin, viistojyrkänteisin kalliopinnoin laelle.
Länsiseinämä muuttuu lounaisnurkasta itään mentäessä rikkonaisemmaksi, länsiluoteeseen suuntautuneeksi
kallioseinämäksi. Säännöllisen kuutiorakoilun lohkoma, mutta rikkonainen granodioriittijyrkänne kohoaa
parhaimmillaan lähes 25 metriä korkeana, kapeiden portaiden erottamana kallioseinämänä, joka kaatuu heikosti etelään
ylikaltevin seinämäpinnoin. Yhtenäisten kuutiorakoilleiden pystyseinämien korkeus jyrkänteessä on 10–17 metriä.
Seinämässä on useita rakoiluonkaloita. Seinämän alla on noin 15 metriä korkea, massiivinen louhikkorinne, jossa
lohkareiden koko on 1–7 metriä. Pohjanlammen kaakkoista pohjukkaa reunustavan selänteen länsireunalla olevat
jyrkännepinnat ovat noin 10 metriä korkeita pystyseinämiä, jotka rajautuvat louhikkoiseen, jyrkkään rantarinteeseen.
Seinämäpinnoilla granodioriitin kuutiorakoilu on säännöllistä. Kallioalueen laet ovat vedenkoskematonta maastoa lähes
kokonaisuudessaan. Alarinteet ovat veden huuhtomaa maastoa. Korkein ranta on sijainnut alueella noin 105 metriä
mpy. Alueen kivilaji on vaaleanharmaata, keskirakeista granodioriittia, joka on ainekseltaan heterogeenista kiveä. Siinä
esiintyy runsaasti tummia, terävärajaisia liuskesulkeumia. Tumman biotiittirikkaan sulkeuma-aineksen ja vaaleamman
granodioriittiaineksen runsaussuhteiden vaihtelut antavat kallioiden rapautumispinnalla laikukkaan asun. Granodioriittia
leikkaavat paikoin keskirakeiset graniittijuonet ja karkearakeiset pegmatiittigraniittijuonet.
Kallioalueen lajisto on karua. Jyrkännepinnoilla kasvaa tavanomaisia sammalia kuten kalliokarstasammalta,
harmosammalta ja kiviturkkisammalta. Kalliopalmikkosammalta kasvaa etenkin Havukkavuoren jyrkällä
lounaisrinteellä. Samaisen rinteen alajyrkänteen tyvellä on pohjantakkusammalta ja kilpilehväsammalta. Jyrkänteiden
otsilla on tavanomaiset kanerva- ja poronjäkäläkasvustot. Hieman löytyy myös mereisyyttä suosivaa
kalliotierasammalta. Varttunutta männikköä on jäljellä etenkin kallioiden jyrkillä rinteillä ja niiden otsilla.
Havukkavuoren lounaisjyrkänne on lähes puuton. Muutamille kapeille hyllyille ja otsalle on tarrautunut jokunen
käkkyrämänty. Myös tyven lohkarikolla kasvaa vain harvakseltaan varttunutta männikköä. Kallioalueen notkelmien
puustoa on enemmän hakattu.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
4
MAISEMA-ARVO:
2

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen raja
Suojelu- tai suojeluohjelman alue
Natura 2000 -verkosto
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Kännisenvuori

KAO060154

Karttalehti: 4221 10

Alueen pinta-ala: 5 ha

SAVONRANTA

Korkeus: 135 mpy

Suhteellinen korkeus: 30 m

Kallioalueen sijainti: Savonrannasta 25 km pohjoiseen, Petäisen kaakkoisrannalla.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Petäisen kaakkoisrannalla sijaitseva Kännisenvuori on melko pienialainen jyrkkärinteisten kalliokumpareiden
muodostama alue, joka itäpuolelta rajautuu moreenipeitteiseen kalliopohjaiseen metsämaastoon. Kännisenvuoren
pienet, metsäiset rantakumpareet ja luoteeseen avautuva rosoinen jyrkänne näkyvät selvästi Petäisen -järvelle.
Mantereen puolelta mäet sulautuvat muuhun ympäristöön. Lähes koko kallioalue ja lähiympäristö ovat taimikoiden
peitossa. Kännisenvuorella ja sen rinteessä on varttuneempia kalliomäntyjä. Kallioalue rajoittuu vesistöön ja pienten
rantakumpareiden tyviosiin. Jyrkänteen länsikulman laelta avautuu lähes avarat näköalat Petäisen -järvelle ja sen
takaiseen tasaiseen metsämaisemaan.
Kalliopinnat ovat parhaiten paljastuneena eteläisimmän rantakumpareen alueella, jossa selänteen lounaissivulla on pieni
jyrkänne. Lounaisjyrkänne on heikosti porrasmainen ja noin 15 metriä korkea seinämä, jossa yhtenäiset
viistojyrkänteiset ja pystyt seinämät ovat 2–5 metriä korkeita. Jyrkänteen alla on hieman louhikkoa. Pohjois- ja
luoteisrinne ovat viistojyrkkiä, jäätikön hiomia ja kasvillisuuden peittämiä pintoja. Myös kapealla ja pienialaisella laella
on vaatimattomia, kuperia silokalliopintoja. Alueen muut kumpareet ovat vahvemmin moreenin peittämiä ja
loivapiirteisempiä selänteitä. Alueen kivilaji on vihertävänruskeaa serpentiinikiveä, joka kuuluu Petäjäisen
serpentiinikiviesiintymään. Serpentiinikivi koostuu yksinomaan serpentiinimineraaleista, jotka esiintyvät kallion
pinnalla raekooltaan vaihtelevina, pitkinä, sälömäisinä kimppuina. Serpentiinimineraalien seassa on myös vähäisiä
määriä oliviinijäänteitä. Länsijyrkänteen kalliopinnoilla on serpentiinikivi halkeillut luonteenomaisesti. Syväkairausten
perusteella Petäjäisen serpentiinikiviesiintymän paksuus on 100–200 metriä. Alueen serpentiiinikivet ovat alkujaan
olleet ultraemäksisiä magmakiviä ja kuuluvat ns. Outokumpu-assosiaation kivilajeihin (Koistinen 1993).
Alueen vaateliainta kasvillisuutta on Kännisenvuoren eteläisimmän kumpareen rikkonaisella lounaisjyrkänteellä. Muut
kalliopaljastumat ovat peitteisempiä. Kännisenvuoren kumpareen kalliomännikön alla kasvaa runsaasti katajaa.
Pohjakerrosta peittää lähes yhtenäinen poronjäkäläpeite. Kalkkivaikutteisen ultraemäksisen jyrkänteen valtalajina on
kalliopalmikkosammal, ja kalkkikiertosammalpeitteitä on runsaasti. Kallionkoloista ja -raoista tunkee runsaasti, EteläSavossa harvinaista viherraunioista ja jonkin verran haurasloikkoa. Eutrofisista sammalista jyrkänteellä viihtyvät mm.
kalliokutrisammal, kielikellosammal, oravisammal, taljaruostesammal ja mesotrofeista lajeista haapasuomusammal,
ketohavusammal, nuorasammal, rauniopaasisammal, siloriippusammal, viuhkasammal ja vuoririippusammal. Jonkin
verran vaateliaista jäkälistä tavataan keltajäkäliä. Ultraemäksiseen kallioperään viittaa edellisistä lajeista lähinnä
viherraunioinen ja useimmiten sitä sietää jyrkänteellä viihtyvät kamppisammal ja rauniopaasisammal. Rinteen tyvellä
sinnittelee muutama mustakonnamarja ja rinteellä on säästynyt hakkuilta yksittäisiä järeitä haapoja sekä puumainen
raita.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
3
MAISEMA-ARVO:
3

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen raja
Suojelu- tai suojeluohjelman alue
Natura 2000 -verkosto
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Pisamalahden Linnavuori

KAO060129

Karttalehti: 3144 09, 12

Alueen pinta-ala: 81 ha

SULKAVA

Korkeus: 145 mpy

Suhteellinen korkeus: 69 m

Kallioalueen sijainti: Sulkavalta 5 km etelälounaaseen, Pisamalahden Linnavuorella.
Maankäytön suunnittelutilanne: Kallioalueen eteläosa kuuluu rantojensuojeluohjelman alueeseen, Linnavuoren
maisema-alueeseen ja Kortevuori yksityiseen luonnonsuojelualueeseen.
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalue koostuu muinaismuistolailla suojellusta Linnavuoresta, Rinteenmäestä, Kannikanvuoresta, Sikomäestä ja Kortevuoresta.
Mäkiä yhdistää samansuuntaiset etelästä länteen kaartuvat jyrkänteet, joista monet näkyvät vähintään lähimaisemaan. Kalliolakien
suhteellinen korkeus ylittää monilla kukkuloilla yli 50 metrin ja kallioalueet erottuvat hyvin ympäröivästä alueesta. Linnavuoren
lähes puuttomat ja korkeat jyrkänteet näkyvät kauaksi Enonvedelle. Linnavuorta ympäröi kaakosta länteen jyrkät noin 40 metriä
korkeat ylipääsemättömät seinämät. Laelle nousua tulee yhteensä 54 metriä. Luoteisosassa jyrkänteet tippuvat suoraan veteen ja
itäosassa seinämien edustalle on kasautunut suurikokoista lohkarikkoa. Linnavuoren laen pohjoisrinteen otsaa kiertää
puolustusvarustukseen kuulunut kivimuuri. Laelta aukeaa avoimet näköalat kauaksi Enonvedelle, Linnavirran molempiin suuntiin.
Etelässä, salmen toisella puolella näköalaa rajoittaa metsäiset mäet. Rannat ovat kallioisia ja kesämökit on hyvin piilotettu
rantapuuston suojaan. Linnavuorelta näkee myös itäiselle Kortevuorelle ja pohjoiselle Rinteenmäelle. Linnavuoren muinaismuisto- ja
näköalakallio on maakunnallinen nähtävyys ja alueelle johtaa idästä viitoitettu retkeilypolku. Kaakkoisrinteeltä Linnavuorelle on
tehty puuportaat. Kaakkoisrannassa on laituri ja keittokatos.
Yksittäiset selänteet ovat länsi- ja pohjoisreunoiltaan mannerjäätikön silottamia, viistojyrkänteisiä selänteitä, joiden etelärinteet ovat
rakoilun lohkomia ja porrasjyrkänteisiä. Selänteiden lakialueet ja jyrkät rinteet ovat osittain ohuen moreenin peittämää
vedenkoskematonta kalliomaastoa. Kalliomuodoiltaan alueen edustavimman selänteen, Linnavuoren kaakkoissivulla on 15–17 metriä
korkea, lähes pystyasentoinen kallioseinämä. Sen länsisivulla kohoaa noin 40 metriä korkea, jäätikön hioma, viistojyrkänteinen ja
suurelta osin avokallioinen seinämä ja eteläreunalla olevan jyrkänteen kokonaiskorkeus on parhaimmillaan 25 metriä. Rakoilun
lohkoma eteläseinämä muuttuu ylöspäin mentäessä pystyseinämäisemmäksi ja paikoin ylikaltevaksi pinnaksi. Seinämän alla on
hyvin suurikokoista louhikkoa, jossa lohkareiden läpimitta on 2–10 metriä. Graniittilouhikossa on useita luolia. Niistä suurin luola
(25 m x 1–6 m x 0,6–5 m) käsittää kolmen pienehkön huoneen kokoista kammiota, joita yhdistävät ryömimällä kuljettavat käytävät,
ja joista keskimmäisessä on 1,5 metriä syvä lammikko. Luolassa on nuotiopaikkoja, istumakiviä ym. jälkiä ihmisen oleskelusta ja
siellä on pesinyt majava. Toinen 24 metriä pitkä luola on laajentunut pystyhalkeama (Kejonen ja muut 2006). Linnavuoren
länsipuolella olevan Kortevuoren etelärinne on porrasjyrkänteinen, jossa viistojyrkät silokalliopinnat viettävät kohti järvenpintaa
parhaimmillaan lähes10 metriä korkeiden pystyseinämien erottamina. Kannikanvuoren länsisivulla on kohtalaisen laaja-alaisia
viistojyrkänteisiä ja jäkälikköisiä silokalliopintoja, jotka kuperina melko yhtenäisinä pintoina kohoavat kohti lakea. Alueen
kallioperä on migmatiittista, poimuttunutta granaattipitoista kiillegneissiä ja keskirakeista graniittia. Vaaleaa, graniittista,
keskirakeista neosomia esiintyy kivessä runsaasti. Vaalean graniittisen aineksen ja tumman kiillepitoisen aineksen määräsuhteet
migmatiittisessa, suonígneissimäisessä kivessä vaihtelevat voimakkaasti ja paikoin esiintyy graniittia laajempina osueina.
Migmatiittinen kiillegneissi kuuluu ns. Saimaan liuskealueen svekofennialaisiin kiviin. Alueen kivilajit ovat metamorfoituneet
mahdollisesti granuliittifasieksen olosuhteissa (Korsman & Lehijärvi 1973).
Linnavuoren jyrkänteet ovat paisteisia, karuja ja lähes kasvittomia. Pintoja ja tyven lohkarikkoa vallitsevat lähinnä karvejäkälät,
napajäkälät ja karttajäkälät. Sammalista runsaita ovat vain kalliokarstasammal ja kallioturkkisammal. Karvakiviyrttiä kasvaa
kallionraoissa. Viistopintaisilla yläjyrkänteillä kasvaa harvakseltaan muutamia kalliomäntyjä. Itärinteellä on joitakin järeitä maapuita
ja kilpikaarnamaisia mäntyjä. Muutamissa puissa on myös palokoroja. Lakipuusto on harvaa kalliomännikköä. Painanteissa on
kanervaa, paikoin sianpuolaa ja laen pohjoispuolen soistumassa runsaasti juolukkaa. Kallioiset kohdat ovat hyvin kuluneita ja
poronjäkälikkö on miltei kokonaan hävinnyt. Kalliokohokkia kasvaa harvakseltaan. Alueen muut kalliot ovat myös karuja.
Poronjäkäliköt ovat tosin pysyneet Linnavuorta paremmassa kunnossa. Alueen puustoa on käsitelty varsinkin notkelmissa. Kallioiden
lakiosissa on varttunutta männikköä. Metsät ovat tuoreita tai sitä karumpia kankaita.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
4
MAISEMA-ARVO:
2

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2
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Kallioalueen raja
Suojelu- tai suojeluohjelman alue
Natura 2000 -verkosto
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Oksavuori - Viidanmäki

KAO060132

Karttalehti: 3144 11

Alueen pinta-ala: 165 ha

SULKAVA

Korkeus: 152 mpy

Suhteellinen korkeus: 76 m

Kallioalueen sijainti: Sulkavalta 8 km eteläkaakkoon, Partalansaaren Tölkkäänniemessä.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Partalansaaren koillisosassa sijaitseva kallioalue koostuu Oksavuoren ja Viidanmäen korkeista kallioselänteistä, joita erottaa
toisistaan kapea, hieman rotkomainen, suopohjainen peltonotkelma. Oksavuoren porrasmainen ja massiivinen länsijyrkänne kohoaa
notkelmasta 45 metriä ja hallitsee lähiympäristön metsäisiä maisemia avokallioisena pahtana. Metsäisyydestä ja ympäristön
kohtalaisen suurista korkeusvaihteluista huolimatta se erottuu hyvin läheiselle hiekkatielle ja myös kauemmas Sammalvedelle.
Länsireunalla Viidanmäen hieman matalammat, avokallioiset rantajyrkänteet erottuvat hyvin Kaartulanselälle. Oksavuoren
länsijyrkänteen päältä aukeaa hyvin avarat näköalat Sammalvedelle ja sen vastarannalla kohoaville metsäisille mäille usean
kilometrin etäisyydelle. Rinteen alla, lähimaisemassa näkyy pelto ja sen länsilaidalla oleva lato ja hiekkatie. Pellon takaa kohoava
Viidanmäen itärinne on osittain hakattu ja jäkäläiset kalliopinnat rinteessä erottuvat selvästi viereiselle Oksavuoren laelle.
Oksavuoren länsijyrkänteen hieman vinoja, avoimia pystypintoja erottaa muutaman metrin levyiset harvapuustoiset hyllyt. Sen
maisemallisesti melko avaraa lakea peittää varttunut kalliomännikkö ja jokunen kelo. Viidanmäen länsireunan jyrkänne on
maisemallisesti hieno ja kalliomuodoiltaan erikoinen. Jyrkänteen eteläosa ja pohjoisosa tipahtavat suoraan veteen ja erottuvat selvästi
järvelle. Jyrkänteen keskiosa on viistompi. Pohjoisosan jyrkänteellä on kalliomaalaus (Kivikäs 1995). Tieltä on opasteviitta ja heikko
polku rantajyrkänteelle. Syrjäisestä sijainnistaan johtuen alue on melko vähän retkeilty.
Oksavuoren länsisivulla on noin 500 metriä pitkä länsilounaissuuntainen 40–45 metriä korkea jyrkänne, joka kohoaa kapeiden,
porrasmaisten tasanteiden erottamina kohti lakea. Pystyasentoiset seinämäpinnat ovat hieman vinoja ja monin paikoin
mannerjäätikön edustavasti hiomia. Jyrkänteen yleissuunta leikkaa hieman vinosti kiillegneissille luonteenomaista ja vallitsevaa
rakoilusuuntaa, mikä näkyy jyrkänteen seinämäpinnoilla pieninä porrasmaisina kalliokielekkeinä ja -nokkina. Melko loivakaateinen
ja liuskeisuustason suuntainen vinorakoilu on synnyttänyt seinämien alaosiin pieniä rapautumaonkaloita. Oksavuoren jyrkänteen
eteläpäässä on 8–15 metriä korkeita, lähes pystyasentoisia, jäätikön sileäksi hiomia seinämäpintoja, joiden etelään kaartuvilla sivuilla
näkyy heikosti kourumaisia, mahdollisesti jäätikön sulamisvesien synnyttämiä kirnumaisia muotoja. Oksavuoren korkein lakialue on
melko hyvin paljastunutta, kohtalaisen tasaista ja avaraa kalliomännikkömaastoa, jossa silokalliopinnat ovat paikoin hieman
tavanomaista laajempia. Jyrkänteen tyvellä on melko vähän seinämistä pudonnutta lohkareainesta. Viidanmäen kalliorinteet ovat
pääasiassa jyrkkiä, osin moreenipeitteisiä. Geomorfologisesti kiinnostavin kohta sijaitsee Viidanmäen länsireunalla, jossa on hyvin
paljastunut, osittain suoraa alapuoliseen Sammallahteen rajautuva kallioseinämä. Vesistöön rajautuva lounaisjyrkänne kohoaa 10–15
metriä korkeina, lähes pystyinä, mannerjäätikön sileäksi pyöristäminä seinäminä kohti lakea. Jyrkänteen keskiosassa on
kiillegneissisulkeumaan syntynyt preglasiaalinen rakolaajentuma, joka on muodoltaan kiilamainen ja 2–7 metriä syvä. Länsireunan
jyrkänne kuuluu kapeaan ja pienialaiseen, itsenäiseen kallioharjanteeseen, jonka itäpuolella on pohjoiseen ja etelään viettävä kapea
kalliopohjainen notkelma. Kallioalue on sijainnut mannerjäätikön sulamisvaiheessa alueella, joka lyhytaikaisesti on ollut jään
patoamana jääjärvenä. Selänteiden lakialueet ovat osittain ohuen moreenin peittämää kalliomaastoa. Oksavuoren alue ja Viidanmäen
itäosa ovat pääasiassa Saimaan liuskealueen raitaista, poimuttunutta kiillegneissiä, jossa on granaattiporfyroblasteja. Kiillegneissin
vaalea suoniaines on keski-karkearakeista graniittia. Viidanmäen länsiosassa on vallitsevana kivilajina vaalea graniitti, jonka
sulkeumana esiintyy runsaasti kiillegneissiä. Kivilajien liuskeisuuden kulku alueella noudattelee pääasiassa lounais-koillissuuntaa ja
liuskeisuus kaatuu 20–50 asteen kulmassa kaakkoon.
Kallioalueen kalliokasvillisuus on karua. Oksavuoren länsijyrkänteiden otsilla on aika yhtenäiset poronjäkäläpeitteet, jonkin verran
kalliotierasammalta ja painanteissa kasvaa lähinnä kanervaa ja paikoin sianpuolaa. Yläjyrkänteet ovat aika kasvittomia. Jyrkänteen
eteläosan keskijyrkänteen raosta löytyy tummarauniotuppaita ja töppösammalta. Joissakin kohdissa jyrkännepintoja kasvaa myös
mereistä kuhmujäkälää. Viistopinnoilla on myös suhteellisen runsaasti kimpputierasammalta. Mäen laella on pieniä juolukkavaltaisia
soistumia. Jyrkänteen tyveä reunustaa kapealti kuusivaltainen sekametsä (MT). Viidanmäen avoimilla rantajyrkänteillä on runsaasti
kuhmujäkälä- ja harmosammal- ja kalliokarstasammalpeitteitä. Raoissa kasvaa karvakiviyrttiä ja paikoin haurasloikkoa. Jyrkänteen
poikki kulkevassa rapautumaonkalossa on suhteellisen runsaasti haurasloikkoa, kalliopalmikkosammalta ja pientä ravinteisuutta
ilmentävää paakku-uurnasammalta ja pohjantakkusammalta. Keskellä Viidanmäkeä on hakkuuaukioita tai taimikoita ja
lehtipuuryhmiä, joissa kasvaa puumaisia pihlajia ja leppiä. Rantakalliolla makaavan siirtolohkareen alla on ketun tai supikoiran pesä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
3
MAISEMA-ARVO:
2

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kallioalueen raja
Suojelu- tai suojeluohjelman alue
Natura 2000 -verkosto
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Palovuori

KAO060135

Karttalehti: 3144 11

Alueen pinta-ala: 26 ha

SULKAVA

Korkeus: 132 mpy

Suhteellinen korkeus: 56 m

Kallioalueen sijainti: Sulkavalta 12 km etelään, Partalansaaren Karjulanmäellä.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Palovuori sijaitsee Partalansaaren keskiosissa kapean Paloveden itärannalla ja muodostaa korkean kalliokannaksen, joka
erottaa Paloveden ja Mustinlammen vesistöt toisistaan. Sen korkein laki kohoaa hyvin jyrkästi, 56 metriä järven pintaa
korkeammalle ja lakialue koostuu laakeista kalliokumpareista. Jyrkänteinen länsisivu rajautuu lännestä Paloveteen,
mutta muilla suunnilla kallioiset rinteet rajutuvat epäselvemmin loiviin moreenirinteisiin tai notkelmiin. Porrasmaisesti
kohoavan rantajyrkänteen ylin pahtajyrkänne näkyy rinnepuuston yli selvästi länsipuolen järvimaisemassa. Paljaat
jyrkännepinnat erottuvat noin kilometrin etäisyydelle järvelle ja sen länsirannalle. Jyrkänteen terassit ja lakiosa ovat
länsireunasta varttuneen kalliomännikön peittämät. Kallioalueen lakiosan ja ylärinteiden keski- ja itäosan puusto on
laajalti avohakattu. Länsijyrkänteen korkeimmalta "otsalta" aukeaa avarat näköalat pohjoisesta lännen kautta etelään
usean kilometrin etäisyydelle. Lounaan, lännen ja luoteen suuntiin avautuu kauniita, vaihtelevia järvialtaiden kirjomia
metsävaltaisia maisemia. Paloveden takaa kohoaa tilkkutäkkimäisesti käsitelty kumpuileva metsämaasto. Niemiä
peittää varttunut männikkö. Vastarannat ovat mökittömät lukuun ottamatta Mustilahden pohjoisrannan kesämökkiä.
Palovuoren länsireunan jyrkännemuodot ovat massiivisia ja maisemallisesti hieno paikallinen nähtävyys. Lakiosan
kalliomaisemat ovat sen sijaan avohakkuiden muuttamat.
Palovuoren länsisivulla on porrasmaisina terasseina kohoava noin 25–30 metriä korkea länsi-lounaissuuntainen
jyrkänne. Jyrkänteen jakaa kahteen osaan leveä kalliohylly, joka erottaa 10–15 metriä korkeat pystyseinämäpinnat
toisistaan. Paloveden rantaan rajautuva jyrkänteen alapuolinen osa on viistojyrkkää kalliorinnettä, jota peittää osittain
ohut moreenikerros. Pystyseinämäpinnat ovat kohtalaisen säännöllisen kuutio- ja laattarakoilun lohkomia ja jyrkänteen
keskiosassa olevalla hyllyllä on suurikokoista louhikkoa, joiden välissä on lohkareluolia. Lohkareiden läpimitta hyllyllä
on 3–10 metriä. Paloveden rantaan rajautuvat pienet silokalliokumpareet ovat pyöreäselkäisiä, hyvin hioutuneita
pintoja. Alueen korkein lakiosa on ollut vedenkoskematonta maastoa, mutta alarinteitä on huuhdellut vesi. Alueen
kivilaji on keskirakeista graniittia, jossa esiintyy runsaasti kiillegneissiä sulkeumana. Paikoin alueen kallioissa
muodostaa graniitti ja kiillegneissi migmatiittia, jolla on jyrkännepinnoilla nähtävissä selvä liuskeisuus ja laattamainen
rakoilu. Migmatiittisen kiillegneissin liuskeisuuden kulku on kallioalueella suurin piirtein kohtisuorassa
lounaisjyrkänteiden suuntaa ja kaade on lähes pystyasentoinen tai kaatuu heikosti länsiluoteeseen.
Kalliojyrkänteet ovat karuja ja tavanomaisia lukuun ottamatta eteläisemmän rantajyrkänteen eteläkulman ravinteista
seinämää. Raoissa kasvaa runsaasti tummaraunioista ja haurasloikkoa. Seinämäpinnan erikoisuutena on alueellisesti
uhanalaisten ojasykerösammalen (RT) ja kalliokärpänsammalen (RT) kasvustot. Keskiravinteisuutta muuten ilmentävät
tavanomaisemmat härmäsammal, haapasuomusammal, hohtovarstasammal, kiilto-omenasammal, paasisammal,
suikalesammal, tummauurnasammal ja viuhkasammal. Kallioalueen tavanomaisista lajeista esiintyy runsaina mm.
harmosammal kalliokarstasammal ja niukempina kallio-omenasammal ja pohjantakkusammal. Jyrkänteiden otsilla on
ehjät poronjäkäläpeitteet ja kanervakasvustot. Paikoittain otsia peittää myös sianpuolakasvustot. Eteläisemmän
länsijyrkänteen tyvellä on jyrkänteen tyven suurlohkareiden lisäksi sammalpeitteistä pienikokoista lohkareikkoa.
Jyrkänteiden tyviä reunustavat varttuneet männiköt (VT) ja jyrkänteen eteläkulman tyvellä on pienialaisesti tuoretta
kuusikkoa (MT). Terassit ja jyrkänteen lakiosa ovat varttuneen kalliomännikön peittämät. Rantajyrkänteen takainen,
kallioalueen itäosan puusto, on laajalti avohakattu. Laella useita myrskyn kaatamia kookkaita puita.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
3
MAISEMA-ARVO:
2

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kallioalueen raja
Suojelu- tai suojeluohjelman alue
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Haukkavuori

KAO060180

Karttalehti: 3233 07

Alueen pinta-ala: 18 ha

SULKAVA

Korkeus: 130 mpy

Suhteellinen korkeus: 39 m

Kallioalueen sijainti: Sulkavalta 11 km luoteeseen, Lohnajärven pohjoispuolella.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Metsämaastossa, pienen Haukkalammen länsirannalla sijaitsevan Haukkavuoren komea, avokallioinen ja jyrkänteinen
profiili hallitsee Haukkalammen maisemaa. Metsäisyydestä huolimatta kalliojyrkänne erottuu myös kohdittain
koilliseen noin kilometrin päähän Linna-Ahon tilan pelloille. Haukkavuoren jyhkeä itäjyrkänne muodostaa yhdessä
edustan lammen kanssa näyttävän maisemallisen kokonaisuuden. Haukkavuoren päällä on näköalapaikka, josta on
avoin, upea maisema Haukkalammelle ja sen yli metsämaastoon. Linna- Ahon tilan pellot näkyvät koillisessa täplänä
metsän keskellä. Haukkavuoren lakialueen maisemallista kuvaa puolestaan elävöittävät kallion eheät sammal- ja
jäkäläpinnat sekä vanha puusto. Haukkavuoren laella johtaa polku ja siellä on näköalapaikka ja nuotiopaikka.
Haukkavuoren itäjyrkänne on eteläpäästään noin 10 metriä korkea pystyseinämä. Haukkalammen kohdalla jyrkänne
vaihettuu nopeasti noin 25 metriä korkeaksi pääosin pystyseinämäiseksi pinnaksi. Jyrkänteen ala- ja yläosassa on
ainoastaan vähäistä porrasmaisuutta. Yläosassa on paikoin myös ylikaltevia pintoja. Haukkalammen kohdalla, lähellä
lammen eteläkärkeä koko jyrkänteen halkaisee yksi itä-länsisuuntainen, kapeahko pystyrako. Melko pystyasentoinen
liuskeisuus yhtyy jyrkänteen suuntaan itäseinämän pohjoispäässä. Jyrkänteen tyvellä on sammalpeitteistä lohkareikkoa.
Alueen muut jyrkänteet ovat puolestaan vaatimattomampia. Haukkalammen eteläpään itärannan pienellä kukkulalla on
jäätikön hioma 5–7 metrinen viistojyrkänne. Alueen kivilaji on keskirakeista, raitaista granaattipitoista kiillegneissiä.
Granaatti esiintyy kivessä paikoin kookkaina raekasaumina, joiden koko on kymmenen senttimetrin luokkaa.
Haukkavuoren jyrkänteellä on joitakin hieman vaateliaampia lajeja kuten siloriippusammalta, viuhkasammalta,
kalliotöppösammalta ja haurasloikkoa. Muu lajisto on tavanomaista mm. kalliopalmikkosammalta, silotierasammalta,
kivitierasammalta, nuokkuvarstasammalta, kallio-omenasammalta, kallioimarretta, metsäimarretta ja korpi-imarretta.
Viistojyrkänteet ja lohkareet ovat paljolti poronjäkäläkasvustojen peittämiä. Haukkavuoren laella maasto vaihtelee
kuivahkosta mäntykankaasta poronjäkäläiseen karukkokankaaseen. Haukkavuoren tyvellä on tavanomaista
kuusivaltaista tuoretta kangasta ja korpimaista maastoa, ja ympäristössä on vanhan metsän piirteitä kuten
kilpikaarnamäntyjä, keloja ja maapuita. Haukkavuoren seinämässä on korpin asumisen jälkiä.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
3
MAISEMA-ARVO:
3

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen raja
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Koivuori

KAO060144

Karttalehti: 4122 01

Alueen pinta-ala: 25 ha

SULKAVA

Korkeus: 140 mpy

Suhteellinen korkeus: 63 m

Kallioalueen sijainti: Sulkavalta 23 km kaakkoon, Telataipaleen eteläpuolella.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pienen Koijärven itärannalla sijaitseva Koivuori kuuluu osana itään jatkuvaa kallioisempaa ylänköistä maastoa ja
hallitsee viereisen Koijärven maisemia massiivisena kallioselänteenä. Koivuori ei erotu kovin hyvin kaukomaisemassa
ympäristön melko suurien korkeusvaihteluiden ja metsäisyyden takia, mutta lähiympäristössä sen länsijyrkänne on
vaikuttava. Koivuoren massiivisen länsijyrkänteen avoimet kalliopinnat erottuvat rinnepuuston ylitse ja lomitse järvelle
ja eteläpuolen ranta-alueen pelloille. Lounaisjyrkänteen laelta avautuu näköala pitkin Koijärveä ja sen vastarannan
lievästi kumpuileville metsäisille mäille. Koijärven kaakkoispäätä hallitsee lievästi järven suuntaan viettävät
rantalaitumet. Sen takaa pilkahtaa Koilahdenselkä. Lakiosa ja rinteet ovat kohtalaisen hyvin paljastunutta, viistojen ja
kuperien silokalliopintojen muovailemaa, melko harvapuustoista ja maisemallisesti melko avaraa
kalliomännikkömaastoa. Silokalliot ovat laella ja länsisivulla hieman tavanomaista laajempina ja edustavampina
pintoina. Myös rantavyöhykkeeseen rajautuvat, massiiviset pysty- ja ylikaltevat, rikkonaiset seinämäpinnat ovat läheltä
katsottaessa upeita nähtävyyksiä.
Koivuoren massiivinen lounaisjyrkänne on parhaimmillaan noin 40 metriä korkea. Jyrkänteen seinämäpinnat ovat
hieman porrasmaisesti kohoavia, jäätikön edustavasti hiomia, viistojyrkkiä ja viistojyrkänteisiä silokallioita. Jyrkänteen
alaosassa, selänteen eteläpäässä on länteen ja lounaaseen suuntautuneita, 15–20 metriä korkeita, voimakkaasti
rakoilleita pystyseinämäpintoja. Paikoin vinokaateinen laatta- ja kuutiorakoilu on lohkonut jyrkänteeseen voimakkaasti
ylikaltevia seinämäpintoja. Korkeimman pystyseinämäpinnan pohjoisreunalla, jyrkänteen keskiosassa on
mannerjäätikön sulamisvesien synnyttämiä neljäsosa kirnumaisia, koveria pintoja, joiden läpimitta on 0,5–1 metriä.
Hiidenkirnumuotoja on vaikea päästä näkemään läheltä jyrkän kallioseinämän takia. Länsijyrkänteen eteläisimmässä
päässä on voimakkaasti lohkoutunut, vinokaateinen, rikkonainen ja 15–18 metriä korkea graniittiseinämä. Sen tyvellä
on jonkin verran kookasta louhikkoa. Kallioalue on kuulunut mannerjäätikön sulamisvaiheessa lyhyen aikaa alueeseen,
joka on ollut jään patoaman jääjärven peitossa. Alueen kivilaji on Saimaan liuskealueen migmatiittista, poimuttunutta,
raitaista kiillegneissiä, jossa esiintyy runsaasti vaaleaa graniittista neosomia suoniaineksena. Kiillegneissin liuskeisuus
noudattelee alueella pohjoisluode-eteläkaakkosuuntaa ja liuskeisuus kaatuu vinosti länsilounaaseen.
Kallioalueen lajisto on karua. Jyrkänteen tyvellä on lievää rakomesotrofiaa. Lounaisrinteen paisteisilla
jyrkännepinnoilla viihtyvät kuhmujäkälä ja varsinkin yläjyrkänteillä karttajäkälät. Aivan jyrkänteen tyvellä kasvaa
tummauurnasammalta ja haurasloikkoa. Jyrkänteiden otsia peittää tavanomaisesti kanerva ja poronjäkäläkasvustot.
Siellä täällä on myös sianpuolalaikkuja. Koivuoren laella ja lounaisrinteen kapeilla terasseilla kasvaa varttunutta
männikköä. Joissakin männyissä on palojälkiä. Osa männyistä on kelottuneita tai maapuuna. Rantaa reunustaa
kapeahko männikkö (VT). Jyrkänteen koilliskulmassa, korkean pystyseinämän päällä pesii korppi.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
4
MAISEMA-ARVO:
2

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen raja
Suojelu- tai suojeluohjelman alue
Natura 2000 -verkosto
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Iivuori - Haudansalmenvuori

KAO060151

Karttalehti: 4122 03

Alueen pinta-ala: 55 ha

SULKAVA

Korkeus: 158 mpy

Suhteellinen korkeus: 82 m

Kallioalueen sijainti: Sulkavalta 8 km itäkoilliseen, Iisalon länsirannalla.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Iisalon länsiosassa oleva kahden korkeamman kallioselänteen ja niiden välisen syvän notkelman muodostama
kalliojakso rajautuu länsireunastaan kapeaan Pihlajaveden Haudansalmeen. Haudansalmenvuoren massiivinen
lounaisjyrkänne erottuu rinnepuuston seasta kallioisena pahtana Haudansalmen vesialueelle ja hallitsee selvästi
lähialueen maisemaa. Iivuoren länsiseinämä erottuu silmiinpistävästi lähimaisemassa alueella tehtyjen laajojen
avohakkuiden takia. Muutoin luontainen puusto rajoittaisi jyrkänteen erottumista kumpuilevassa maisemassa selvästi.
Iivuoren laelta avautuu edustalla olevan kallioisen ja avohakatun maaston yli vesistömaisema länteen Kaipolanlahdelle.
Parhaat maisemat avautuvat Haudansalmenvuoren rantapahdalta pitkin luode-kaakkosuuntaista kapeaa Haudansalmen
vesistöä. Myös Iivuorelta näkee luontaisesti Haudansalmenvuoren itärinteille ja laelle. Haudansalmenvuoren ja Iivuoren
länsi- ja lounaisjyrkänteet ovat paikallisia nähtävyyksiä. Alueella ei ole kuitenkaan juuri retkeilty.
Selänteiden lakialueilla ja jyrkänteisillä rinteillä on kallio hyvin paljastuneena, kun taas selänteiden välinen
puronotkelma on soistunut ja moreenipeitteinen. Haudansalmenvuoren lounaisjyrkänne on 40–45 metriä korkea,
porrasmaisesti kohoava, viistojyrkänteinen seinämä, joka paikoin on rikkonainen ja laattarakoillut. Jyrkänteen alaosassa
on 12 metriä korkea pystyseinämä, jonka yläosaa reunustaa "roikkuvat" rakoilun lohkomat kalliokielekkeet. Seinämän
alla on runsaasti laattarakoillutta taluslouhikkoa, jossa lohkareiden läpimitta on suurimmillaan viisi metriä. Jyrkänteen
pohjoisosassa kallioseinämä on louhiintunut vinokaateisen rakoilun mukaisesti. Viistojyrkänteisen rinteen yläosa on
mannerjäätikön kuperaksi pyöristämää silokalliorinnettä. Iivuoren 40 metriä korkea länsiseinämä kohoaa
porrasmaisesti, 60–70 asteen kulmassa olevin, 10–15 metriä korkein silokallioseinämin kohti lakea. Eteläpäästään
jyrkänne loivenee selvästi ja muuttuu viistojyrkäksi, porrasmaisiksi silokalliorinteeksi. Jyrkänteen pohjoispään tyvellä
on rakoilun lohkomaa seinämää, jossa kiillegneissiä oleva vinokaateinen kalliolippa työntyy seinämästä noin 5 metriä
ulospäin. Lipan alla on nuotiopaikka. Alueen kivilaji on keskirakeista mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy runsaasti
kiillegneissiä sulkeumana. Paikoin muodostavat graniitti ja kiillegneissi yhdessä seoksista migmatiittia. Länsiosassa,
Haudansalmenvuoren lounaisjyrkänteellä kivilaji on raitaista migmatiittista kiillegneissiä, jossa graniittiainesta on
runsaasti. Kiillegneissin liuskeisuuden kulku on suurin piirtein lounaisjyrkänteen suuntainen ja liuskeisuus kaatuu
vinosti koilliseen. Kallioalueen jyrkänteissä on monin kohdin nähtävissä kiillegneissin selvä liuskeisuus ja laattamainen
rakoilu.
Haudansalmenvuoren rantarinnettä peittää harva, varttunut kalliomännikkö. Otsilla on tavanomaiset poronjäkäläpeitteet
ja kanervakasvustot. Korpin pesimän pahdan alla olevalla pystyjyrkänteellä viihtyvät mesotrofisuutta ilmentävät
kalkkikiertosammal, kalliokutrisammal, karvahiirensammal, paakku-uurnasammal ja haurasloikko. Kallioalueen
tavanomaisista lajeista runsaita ovat mm. kalliopalmikkosammal, kalliokarstasammal ja kiviturkkisammal. Jyrkänteillä
kasvaa myös runsaasti jäkäliä mm. karvejäkäliä, napajäkäliä ja hieman kuhmujäkälää. Iivuoren lounaisjyrkänteen
tyvellä on nuotion mustaama ylikaltevapinta, jonka kallionraossa sinnittelee vielä yksi elävä tummaraunioistupas.
Ylikaltevilla pinnoilla kasvaa myös siloriippusammalta. Pystypintoja peittävät maksasammalten lisäksi mm.
kimpputierasammalkasvustot ja soukkalehväsammal. Kallioalueiden paljastumilla ja rinteillä kasvaa varttunutta
männikköä, ja Iivuoren tyvelle on jätetty paikoin suojapuustoa. Muuten alueen puusto on hakattu.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:
GEOLOGINEN ARVO:
3
BIOLOGINEN ARVO:
4
MAISEMA-ARVO:
2

Muut arvot:
Historialliset arvot
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen raja
Suojelu- tai suojeluohjelman alue
Natura 2000 -verkosto
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